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1.  “Tales foi o iniciador da filosofia da Physis, pois foi o primeiro a afirmar a existência de um princípio originário 

único, causa de todas as coisas que existem, sustentando que esse princípio é a água. Essa proposta é 
importantíssima… podendo com boa dose de razão ser qualificada como a primeira proposta filosófica daquilo que 

se costuma chamar civilização ocidental.” (REALE, Giovanni. História da filosofia: Antigüidade e Idade Média. São 

Paulo: Paulus, 1990. p. 29.) 
A filosofia surgiu na Grécia, no século VI a.C. Seus primeiros filósofos foram os chamados pré-socráticos. De 

acordo com o texto, explique qual era o principal problema investigado pelos pré-socráticos. 
 

2. No início do século XX, estudiosos esforçaram-se em mostrar a continuidade, na Grécia Antiga, entre mito e 

filosofia, opondo-se a teses anteriores, que advogavam a descontinuidade entre ambos. A continuidade entre 
mito e filosofia, no entanto, não foi entendida univocamente. Alguns estudiosos, como Cornford e Jaeger, 

consideraram que as perguntas acerca da origem do mundo e das coisas haviam sido respondidas pelos mitos e 
pela filosofia nascente, dado que os primeiros filósofos haviam suprimido os aspectos antropomórficos e 

fantásticos dos mitos. Ainda no século XX, Vernant, mesmo aceitando certa continuidade entre mito e filosofia, 
criticou seus predecessores, ao rejeitar a ideia de que a filosofia apenas afirmava, de outra maneira, o mesmo 

que o mito. Assim, a discussão sobre a especificidade da filosofia em relação ao mito foi retomada. Considerando 

o breve histórico acima, concernente à relação entre o mito e a filosofia nascente, descreva como ocorria esta 
relação na Grécia Antiga. 

 
3. Os Pré Socráticos acreditavam que todo o universo foi criado por uma substância primordial. Qual era o nome 

desta substância? 

 
4. Sócrates inaugura o período clássico da filosofia grega, também chamado de período antropológico. O 

problema do conhecimento passou a ser uma problemática central na filosofia socrática, pois "a briga" de 
Sócrates com os sofistas tinha por objetivo resgatar o amor pela sabedoria e a valorização pela busca da verdade. 

Nesse contexto, quais são os dois conceitos principais em que Sócrates se fundamenta? 

 
 

5.  A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida na 
afirmação “Só sei que nada sei”, registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que 

afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, Sócrates chegou à 
conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância. Neste sentido, explique 

como a frase “sei que nada sei” é um ponto de partida para a Filosofia. 
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 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
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 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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6. Observe a tirinha do brasileiro Carlos Ruas que traz como personagens Sócrates e Deus e depois escreva a sua 

interpretação sobre ela, levando em conta o que foi estudado sobre o filósofo. 

 
 
7. Cite as quatro etapas da Maiêutica.  

 
8. Cite as duas principais escolas do período Pré-Socrático e explique suas características. 

 

9. Diferencie o conceito de Cosmogonia e o conceito de Cosmologia.  
 

10. Aponte as características dos Sofistas e a crítica de Sócrates aos mesmos.  
 

11 - Fundador da Academia de Atenas, Platão, aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, é um dos filósofos 

gregos mais conhecidos e estudados até os dias atuais, especialmente por sua obra ter sobrevivido praticamente 
intacta mais de 2400 anos, o que não aconteceu com a grande maioria de seus contemporâneos. Uma de suas 

principais teorias é o conceito de divisão de mundos. 
Explique a Teoria das Ideias de Platão. 

 

12 - 

 
Apesar da “distância histórica” da obra de Platão (427-347 a.C), a mesma continua exercendo influência nos dias 

de hoje devido aos temas que suscita, relacionados à liberdade, alienação, ceticismo, dentre outros. No Mito da 
Caverna, Platão demonstra, alegoricamente, a dualidade da existência humana, o conflito entre realidade e 

aparência. 
Relacione como o Mito da Caverna platônico e a atualidade: 

 
13 -  Em primeiro lugar, é claro que, com a expressão “ser segundo a potência e o ato”, indicam-se dois modos 

de ser muito diferentes e, em certo sentido, opostos. Aristóteles, de fato, chama o ser da potência até mesmo de 

não-ser, no sentido de que, com relação ao ser-em-ato, o ser-em-potência é não-ser-em-ato.  
(REALE, Giovanni. História da Filosofia Antiga. Vol. II. Trad. de Henrique Cláudio de Lima Vaz e Marcelo Perine. 

São Paulo: Loyola, 1994, p. 349.)  
A partir da leitura do trecho acima explique a Teoria do Ato e Potência de Aristóteles.  

 

14 -  As discussões iniciais sobre Lógica foram organizadas por Aristóteles no texto conhecido como “Organon”, 
onde o filósofo sistematiza e problematiza algumas das afirmações que tinham sido feitas pelos pré-socráticos 

(Parmênides, Heráclito) e por Platão. 
Qual o objetivo do uso da lógica segundo Aristóteles?  

 
15 - No contexto da Filosofia Clássica, Platão e Aristóteles possuem lugar de destaque. Suas concepções, que se 

opõem, mas não se excluem, são amplamente estudadas e debatidas devido à influência que exerceram, e ainda 

exercem, sobre o pensamento ocidental. Todavia é necessário salientar que o produto dos seus pensamentos se 
insere em uma longa tradição filosófica que remonta a Parmênides e Heráclito e que influenciou, direta ou 

indiretamente, entre outros, os racionalistas, empiristas, Kant e Hegel.  
Observando o cerne da filosofia de Platão, aponte as concepções da filosofia de Aristóteles se opõem as de 

Platão:  


